
3. kolovýlet s Ivanem – 19. října 2021 

 

Milé spolujezdkyně a spolujezdci! 

Třetí naše letošní cyklojízda byla opět narušena. Nikoliv pandemií, ale technickou přestávkou 

přívozu do Roztok. Ještě k ránu jsem se budil v obavách, zda 19. října ten přívoz premává. 

Google mi vzápětí oznámil, že přívoz v režii města Klecany jezdí celoročně. Bez dalšího. 

Ovšem originální jízdní řád jsme si mohli přečíst, až když jsme k němu dnes ve třičtvrtě na 

jedenáct dorazili. A ejhle - od 9 do 13 h technická přestávka. A tak se vidina Tichého údolí a 

Únětického pivovaru rozplynula. 

A jak to bylo od začátku? Sešli jsme podle plánu na stanici Metra Ládví - a to hned v pěti. 

Marcela K., Ria V., Líba M., Květa T. a já. Poklidně jsme vyrazili na sever a za nedlouho jsme 

byli v srdci staré obce Dolní Chabry. Překvapivě snadno jsme našli polní cestu do obce Brnky. 

Tam začalo naše kufrování. Spleť uliček v chatařské osadě protkané již domky k bydlení nás 

posléze zavedla až do osady Zlatý kopec. Na jejím konci jsme narazili na romantickou cestu 

k Vltavě. Věru krásné, zvláště na podzim. 

U řeky poblíž přívozu už čekal šestý dnešní účastník zájezdu – Jirka W. Ani on nezmáknul 

přívozníka k vodní pouti do Roztok a tak jsme vyrazili proti proudu Vltavy k dalšímu 

nejbližšímu přívozu do Podhoří. Ale odtamtud už byla zpátečka na původní trasu do Roztok 

jedním slovem nevhodná. Demokraticky jsme tedy zvolili další pokračování po pohodlné 

cyklostezce do Podbaby. 

A tady začínala přitažlivá cesta Tichou Šárkou až k Jenerálce. Hlad byl již značný a tak se 

místní restaurace ve stoupání na Nebušice moc hodila. Po dobré krmi jsme se vydali do 

Šáreckého údolí. Nádhernou cestu podzimní přírodou jsme zakončili na konci rezervace 

u konečné tramvaje. Tady jsme se rozešli a vydali se k domovům. 

Celková kilometráž - plus minus podle kilometrů na dojezd 42 km. Všichni v pohodě, počasí 

nad očekávání nádherné, i sluníčka jsme si užili neplánovaně dost. Tak díky všem za dobrý 

sport. A příště ve čtvrtek 4. listopadu - pojedeme vlakem do Turnova a pak na kole na Malou 

skálu, Suché skály, Rotštejn, kolem Valdštejna a zpátky k vlaku. Podrobné dispozice pošlu 

příští týden. 
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